ICEE elektronisks kopsavilkums — 5. izdevums — 2016. gada jūnijs

Pāreja uz gūto pieredzi...

P
SVARĪGĀKIE NOTIKUMI

Pētnieciskajos izmēģinājumos iesaistīto skolu pārstāvji,
politikas veidotāji un ICEE sadarbības partneri tiek
aicināti piedalīties nākamajā ICEE projekta apaļā galda
diskusijā. Pasākums norisināsies 2016. gada 22.–23.
septembrī Rīgā (Latvija). Tā būs lieliska izdevība uzzināt
vairāk par ICEE pētījumu, veidot kontaktus ar cilvēkiem
no citām valstīm un apspriest uzņēmējdarbības izglītības
ietekmi. Pasākums norisināsies vienlaikus ar vienu
no EE-HUB tīkla augsta līmeņa sanāksmēm, un tā laikā
tiks piešķirtas arī otrās kārtas balvas Uzņēmējdarbības skola.
Uzzināt vairāk
JAUNUMI
ICEE pētījuma pirmā kārta ir gandrīz pabeigta. Lielu
paldies sakām visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem
un uzņēmumu brīvprātīgajiem, kuri sniedza atbildes
pirms un pēc pārbaudes. Pētījuma pirmie rezultāti būs
pieejami, sākoties mācību gadam.
Tikmēr konsorcija organizēja vairākus informēšanas
tīmekļseminārus. Nākamais no tiem notiks 30. septembrī,
un tā mērķauditorija būs skolotāji un eksperti, ES ierēdņi
un attiecīgās ieinteresētās puses. Reģistrējieties,
izmantojot tālāk norādīto saiti. Vietu skaits ierobežots!
Uzņēmējdarbības izglītības veicināšana — tīmekļseminārs par stratēģiju
Šajā tīmekļseminārā varēsiet iepazīties ar inovāciju kopas, kas attiecas uz nacionālajām stratēģijām,
galvenajiem rezultātiem un politikas ieteikumiem, kas radušies pēc ICEE projekta pirmās daļas.


30. septembrī no pulksten 10.00 līdz 11.00 pēc CET laika — Reģistrējieties ŠEIT

Uzzināt vairāk
***

Ir pieejams jauns ICEE video. Noskatieties!
Noskatīties video

.

APRAKSTI
Vai vēlaties uzzināt vairāk par ICEE skolām? Jaunos skolu aprakstus lasiet ŠEIT:






Sint-Theresiacollege (Beļģija)
Tallinas 21. skola (Igaunija)
Kainū arodkoledža (Somija)
IISS Alessandro Volta (Itālija)
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija (Latvija)

INTERESANTA LASĀMVIELA

Uzņēmējdarbības kompetences sistēma —
EntreComp — piedāvā rīku Savienības pilsoņu
un organizāciju uzņēmējdarbības spējas
uzlabošanai. Sistēmu izstrādāja Eiropas
Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC)
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības
(EMPL) ģenerāldirektorāta vārdā, un tās
mērķis ir panākt vienotu izpratni par
uzņēmējdarbību kā kompetenci.
Lejupielādēt ŠEIT

Eiropas prasmju programma tika uzsākta
2016. gada 10. jūnijā. Tās mērķis ir atbalstīt
augšupvērstu sociālo konverģenci un veicināt
Eiropas Komisijas pirmo politisko prioritāti —
“Jauns impulss nodarbinātībai, izaugsmei un
ieguldījumiem” —, pievēršot uzmanību trim
būtiskām mūsdienu ekonomikas problēmām:
darba tirgum atbilstošu attiecīgo prasmju
trūkums, nepietiekama prasmju un
kvalifikāciju pārredzamība un prasmju
paredzēšanas un prognozēšanas grūtības.
Vairāk uzzināt ŠEIT

SADARBĪBAS PARTNERI

